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panoj iros ?

JULIO 1920 NO.1

.stanta stato de japano, diskutata 
speciale de la vidpunkto sur penso
maniero kaj ekonomi〇.

La estanta kaj estonta vivo de japanoj, antaŭsupozita de 
ĉiu vidpunkto, estas detruota, se ciu nuntempa stato estas 
neŝanĝebla・ Ĉu kapitalisto, ĉu laboristo, ankaŭ ĉu burĝaro, 
ĉu proletario egale sentas minacon je la estanta kaj estonta 
vivo. Pro kio japanoj reciproke suferas kaj sin turmentas ? 
Tiu kaŭzo devenas, mi kredas, de la e ra r o 1< o mp r e n 〇 pri 
ekonomio kaj de senfokuso de pensomaniero aŭ vivovido. 
Mi volas trakti tiun-ĉi t emon de la punktoj sur pensomovado 
kaj ekonomi〇・

PENSA SUPER 〇.

Delonge japanoj certe perdis la fokuson de pensodirekto. 
Estante ĉe la transiraperiodo, japanoj, surmetantaj centrai) 
punkton al la europa militego, baraktadas por novaj pensoj, 
formetante la malnovan vestaĵon de malnova formulo,

Al la penso de V japanoj, Euken venis kaj tuj forlasis, 
Bergson vizitis kaj eliris, ankaŭ Tagore, Romain Rolland, 
kaj M. Barres preterpasis preter japanoj ・ Fine Tolstoj povis 
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VERDA UTOPIO

longe restadi en nia land〇・Sed ni serĉis ankoraŭ pli dolĉajn 
pensulojn kaj oni ektrafis al Karlo Marks・ Finfine la 
germana pensulo— dio de proletariaro — okupis sian potencan 
lokon inter ni. Sed oni ree alportis rusan pensulon vivantan 
—Kropotokin, Sed Tiuj, kiuj lacemaj kaj enuemaj pri la 
estanta vivo ne povas sufice gustumi Ia pensojn de 1' 
granduloj. Baraktas kaj baraktadas la japano kiel la dron onto 
en pensa mar〇・ Sed neniu savanto aperas !

Se la rilato inter ekonomia vivo kaj pensomovado estas 
nedisiĝebla, rekonstruota vivo de japanoj certe devas bazita 
sur nova penso, kiel novenaskiĝinta infano devas havi la 
plej novan haŭton kaj maljunulo la sulkoplena n.

Japano bapt辻a de V monda milito, por ke estu nove- 
naskigota, devas aŭ solviĝita trovi novan senton, aŭ devas 
trovi ĝin Tio estas natura afer〇. Ne sole japano sed ĉiu 
nacio, post militego, en la epoko, kiam la mondo detruas 
kaj detruos ĝisnuntempan civilizacion aŭ kulturon, devas 
vole nevole traveturi tra nekonata lando de pens〇. Ne, 
nekonatan landon ! Pioniroj ekvidas la lumon brilantan, sed 
iu klaso ne volas kaj povas vidi ĝin. Al kiu vivovido japanoj 
volas gvidi sian vivon ? En la nuntempo la ekonomia vivo 
de japanoj malben辻a estas; mi ne povas ne kredi, ke 
pensomovado de iu klaso devas esti kontraŭa aŭ batalema 
al tiu de alia klaso.

Pri estonteco de la kontraŭstaro de du pensoj mi devas 
interkonsenti kun opinio de Karlo Marks・

For diskutadon por momento，estas klare, ke en la kapoj 
de japanoj multaj pensuloj kunvivas, pro tio oni ne povas 
firmigi la klasan ligon・ Se oni ne povus kunligi, oni ne nur 
sin suferigas pro maltrankvileco de penso, sed ankaŭ devas 
senigi ekzistorajton kaj sin gvidi en abismo de turmentego, 
dezirata de iu klas〇. Precipe kelkaj el la laboristoj, satigitaj 
de grandsuma salajro dum militego, ne havinte profundan 
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celon, perdis por luksa vivo nur sia tiom, kiom ili gajnis, 
kaj eĉ tute ne zorgis pri unuigo de sia klasano kaj ili mokadis 
malkarepagataj n spi ritlabo ristoj n.

Tia nekulturi t aj muskololaboristoj estas ! Ili mem turme
ntiĝas pro sia malico. Tia stato estas kaj ĝi estos la tre 
terure malforta kontraŭ alia posedanta-klas〇・

Oni devas konduki la laboristojn al la lumo, kiu de 
malproksime alvokas ilin・

Antaue mi legis, la interparolon inter la gvidanto de iu 
laborista ligo kaj jurnalisto en iu jurnalo: “nun oni ne devas 
pretendi rajton de ĝenerala voĉdono, ĉar tio estas nebezona 
por senrajtuloj, sed oni devas iri vojon definitan.'' Sendube, 
mi pensas, la gvidanto ekklarigas antiparlamentismon a u 
senperan agon al la laboristoj.

Mi, ankaŭ dronanto de pensmaro, ne povas antaŭvidi la 
eston tecon de japana pensmovad 〇. Sed mi ne povas ne 
senti kordoloron, juĝante disdividitajn pensfokusojn de japano 
nuntempa ・
Ho, Japanoj, sen fokusan oj, kien vi iros ?

(Daŭrigota)
de Arbaren ・

Rakonto Pri Kontraŭemulino Amanoj aku.
De Ton Scdomi

Kontraŭemulino Amanojaku enamiĝis en junan belan 
Princon ・

Tial ke Amanojaku estis treege bela princino, la rakonto 
de ŝia amo rapide vastiĝis tra la tuta cefurbo Takamagahara・

Do, princoj, por moki Amanojaku^n, treege rikanis antaŭ 
multaj personoj ŝin kaj la belan princon enamiĝitan de ŝi. 
"Ja ĝuinde !'' aŭ “ Ja enviinde !'' k・ t・ p・

Kaj iu el ili rikanis kvazaŭ ĝi estas vere ridinda, sed kun 
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ne memkonfida mieno. Plue, iu maljuna princo fbrgesinte 
sian maljunecon jetis la vortojn: ĉu vi estas ĝoja ?

“ Hum ! vi ne trafas. Mi ne amas tian homon・ Bonvole 
ĉesu ・ Tro sensencaj e !'' Tiel dirante ŝi faris mienon koleran 
aŭ seriozan. La bona bela princo ekmalproksimiĝis, tuj kun 
malĝojo.

Malbela princo, vidante tion Ĉi, ekamindumis al ŝi aljeta
nte sin tuj kun delikata manier〇, Aliaj princoj laŭte ekridegis. 
Kaj ili aplaŭdis frapante la manojn:

"Ne forgesu vin mem ! Eĉ la blankvizaĝa princo X estas 
forĵetita de ŝi, ĉu ne? Do, kiel ja al via volo obeos 
Amanoĵaku! Malproksimiĝu, ĉar ĝi estas malhonora por 
vi !'' Ekaŭdinte tiujn ĉi vortojn, Amanojaku subite ekhavis 
sian kontraŭemon ankaŭ je tiu ĉi fbjo・

"Ne zorgu ! Ami aŭ malami nur estas laŭ mia volo, ĉu 
ne ? '' Kun la vortoj, ŝi ĝoje mano ĉe mano dancante kun 
la malbela princo, eniris eri sian groton・

La restigitaj princoj kelke da momento movetis nur siajn 
okulojn, malfermante sian buŝon pro la surpriz〇. Sed baldaŭ 
unu saĝa princo el i丘 starante antaŭ la groto, ekdiris kun 
ploro.

“ Eh，Amanoĵaku ! Bonvolu, jen la sola deziro tra mia 
tuta vivo: Malamu min ! Eh, konfuze al mi estas tiel ena
miĝi en min ! Konfuze al mi estas tiel enamiĝi en min!" 
Do, Amanoĵaku subite elsaltis el la interno, enbrakiĝis la 
princo n. Kaj junaj princoj unu post alia alvenis antaŭ la 
groton. Ili ploregis kaj kriegis: " Bonvole malamu min •! 
Konfuze al mi estas enamiĝi en min! Bonvole malamu 
min ! ”

Finfine Amano)aku enirigis en la groton la tutan perso
naro n・ Ekster la groto, nur la bela princo kun perdita amo 
rigardadis tute sola tiun ĉi malagrablan vidaj on larma nte.

Interne de Fgroto, la multaj princoj disputis unu la aliajn
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Dum tio, Amanoĵaku malrapide eliris el la groto............
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por posedi ŝin. Ĉirkaŭ ŝia nuko： ĉirkaŭ ŝia talio, kaj ĉe 
ŝiaj manoj kaj piedoj verŝajne staris miloj da manoj.

Tiam la antaŭa ruza malbela princo kiu atentadis sekrete 
la manieron de Pafe ro ĝis nun malproksimigante tute sola, 
ekbatis unu post alia la flankon de V vizaĝo de 1'princoj 
kiuj sin fo rge san te di splitada s kaj bataladas, migrante inter 
ili.

I-a princoj subite atakitaj, ĉiuj eksufokiĝis・ Fine brava 
princo kun forteco restis・ Do, du princoj montradis al si 
reciproke dentojn mallaŭte Remante en mallumo, kaj baldaŭ 
havigante forton al sia talio, briligante la okulojn, ili kome
ncis pugnobati pro la prin cino Amano)aku kiu ape retas 
blankete ・

Dum tio, Amano laku malrapide eliris el la groto. Kaj ŝi 
trankvile ekkisis sur la frunton de F juna bela princo kiu 
malĝojas kun plor 〇. Elemi rante li rigardis Amano^aktfon ・ 
Tiam ŝajnis al li, ke Amanojaku estas pli bela ol ĉiam・ 
Baldaŭ ambaŭ ien iris mano ĉe mano・ Kiam la princoj 
sufokitaj komencis respiri post kelke da tempo, ili ĉiuj 
disigis du princojn, kiuj freneze disputadas. Ciuj staris 
memforgese dum momentoj, forgesante la kaŭzon de Uafero. 
Baldaŭ unu princo subite elsaltis el la groto, kaj komencis 
kuri kriante:

"Eh, Amanou !しie estu netroveble ! Bonvolu malami 
min ! Konfuze al mi estas enamiĝi en min !''

Ĉiuj ankaŭ klare rememorante ĉion, ili ekdisigis al ĉia 
flanko, al montoj aŭ al riveroj, kriegante similajn vortojn.

Sed, ius tiam la bela princo firme fermis per ŝtopiloj la 
orelojn de rprincino Amanoĵaku, en groto netrovebla. Tial 
ke li opiniis, ke la kaŭzo de rmalfeliĉo estas tiuj ĉi oreloj, 
li faris kriplulino sian aminda n edzinon, kiu estas tute maik - 
ripla. De post tiam, ili ambaŭ povis vivi ĝuplenajn tagojn.

El Japana lingvo tradukis
Estreljaskij (Osaka)
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Tgmpita Portilisto.
El"Hhaburige ” fama htnnoraja vojaĝrakonto,

de
.jIPPENŜA IKKU・(1765—1831.).

En la vojo tra Tokaido, du ŝercemuloj Jaĵirobei kaj 
Kitahaĉi ŝercadante alvenis vilaĝojn Oke kaj Nao. Ĉirkaŭ 
tie ĉi ankaŭ estas fama pro hamaguri (speco de konkomo- 
luskoj, Cyiherea meretrix)・ Do ventumante la fajron en fajrujo, 
al vojaĝantoj virino en restoracio kriadas:一 Bonvole eniru ! 
Jen pretaj estas dolĉa vino kaj kuirita rizo ! Bonvole manĝu ! 
Bonvole manĝu !

Kaj portilisto de palankeno ankaŭ al vojaĝantoj: — Ĉu vi 
ne bezonas palankenon ? Jen kusas du kaj duono Ri longa 
vojo, trans tiu ci vilaĝo ! Bonvole veturu per malkara kosto ! 
Jali:— Ne, ni ne bezonas palankenon !

Portilisto:一 La dua Sinjoreto! Bonvole veturigi la Sinjoron! 
Per malkara kosto.......ĉar gi estas mia revenvojo !

Kita:— La Sinjoro amas piedeiradon・
Portilisto:— Sed, he Sinjoro ! Ĉu vi ne veturos per malkara 

kosto ?
Jali:— Mi ne amas lce per malkara kosto ! Sed se per 

kara kosto, mi veturos !
Portilisto:一 Do kare 30 spesdekojn !
Ja)i:— Ne, mi ne volas・ Iom. pli kare !
Portilisto:— Ho, se ankoraŭ malkare, 35 spesdekojn !
Ja)i:— Se per 150 spesdekoj, mi veturos !
Portilisto:— He, Mia Dio ! Mi ne povas ricevi tian karegan 

koston, kiel profesiulo・ Do bonvole veturi per 50 spesdekoj, 
kiel eble plej kare・

Jaji:— Mi ne volas, ĉar ankoraŭ malkare !
Portilisto:—Ne! Ne estas malkare!.......Do, kiam ni adiaŭos,

donu 70 spesdekojn・
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Jaji: —- Ne ! Forĵetu nebezonatajn vortojn ! Antan cio, nii
ne volas, mi ne volas malpli ol150 spesdekojn !

Portilisto:— He, mi tute, tute konfuziĝis・ Ĉu vi ne volas 
eĉ iom malpli ol tiom ?

Jaĵi:一 Mi ne volas ! Mi ne volas !
Portilisto:— Ho, strange ! Kiel strange estas ke flanke de 

portilisto volas malkarigi! Do, post Ĉio, mi veturigos vin per 
150 spesdekoj ! Sinjoro, Bonvole eniru !

Ja)i:一 Cu ĝi sufiĉe ? Anstataŭ mi veturos per karega 
kosto, mi devas ricevi drinkmonon ! Ĉu ci konsentis ?

Portilisto:— Mi donos !
Ja]i: ― Do, kiam ni adiaŭos, mi ricevos 145 spesdekojn 

kiel la drinkmono, kaj mi donos 5 spesdekojn vestitajn, 
kiel Ia kosto de Pveturigado! Ĉu ci konsentis tion, aŭ ne ?

Portilisto:— Fi! Laŭ la dubo, jen alvenis t ian, finon! Eks- 
terordinara diro !

Ja)i:— Do, jen ni devas adiaŭi! Ha, ha，ha, ha,..............
Kita:— Brave, Sinjoro estas aplaŭdinda, aplaŭdinda! 

Malsaĝa portilisto vojaĝanton 
Enami ĝi nte en la portan sumon 
Karegan, jen anstataŭ veturan ton 
Finfine gajnis la ca rla tan umon ・

玖 japana lingvo.
Jŭgao Iliran〇・
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Saluto al Kuraĝaj 
Samideanoj en Osaka

Mi — siberia esperantisto vojaĝisto — atinginta vian urbon 
kaj trovinta tie ageman kuraĝan grupon de energiaj ideaj 
samideanoj, sincere salutas vin pro via energia laboro en nia 
verda agadkampo kaj deziras al vi fruktoportan rezulton. 
Precipe mi salutas vian decidon eldoni ĵurnalon " Verda 
Utopio"・ Trapasinte piede de Tokio ĝis Sizuoka laŭ fama bela 
Tokaido piedvojo kaj vizitinte 27 vilaĝajn kaj urbajn 
elementajn lernejojn, kie mi propagandis Esperanton, mi 
konvinkiĝis, ke elementlernejaj instruistoj prezentas tre fruk- 
t opo rt ontan grundon ・ Do, semu Esperan ton ĉie, ĉiam kaj ĉiel, 
sed precipe inter instruistaro, ĉar ili estas edukantoj de 
popolo, kaj ni devas ilin altiri al nia movado, memorante ke 
Esperanto estas latino de Demokratio・ Ni nur tiam venkos, 
kiam nian lingvon akceptos demokratio, en kies vicoj certe 
popollernejaj instruistoj havas gravan lokon. En Siberio 
multe Esperanto disvastiĝas inter popolaj geinstruistoj.

Do, prosperu al via laborego!
Siberia VHagct Pastro

Konperaciano kaj Zem tvano
14/Vi 1920 Jnocento Seriŝev・

Antaŭsentema Kamparano
Unu tagon maljuna terkulturisto venis al la riverbordo 

tiel bele tapiŝita de verdaj herboj, kvazaŭ ŝajne samkoloraj 
velurmanteloj estas senlime etenditaj laŭ la rivero. Kredante, 
ke lia ĉevalido post kelkaj minutoj, certe povos senti feliĉon 
pro kontentigo je sia stomako de tiaj molaj manĝaĵoj, li 
momente travivis ĝojplenan vivon tiom, ke lia sulkplena 
vizago perdis propran formon. La feliĉulo maljuna kom- 
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encis entuziasme sarki dolcŝajnajn herbojn・
Subite lia terura voĉo malĝoje trarompis la silenton de 

ekster la vilaĝ〇, Kaj li, premante pugnon de alia manplato, 
mem ekkuris kun tre suferiga ĝemeg〇.

Alveninte la hejmon, li avertis lian familion pri malfeliĉa 
okazi ntajo.

Mi dehakis dikfingron ĉe la riverbordo.
Diablo! Ĉevalaĉo ! Pro la bestaĉo mi kripliĝis・
Ja, mi neniam povos vidi la prapatroj n sen memkulpiga- 

do!
Doloras, doloras.................... ...........
Lia obeema filo surprizite kaj malĝoje diris・
Malĝoja afero! Kuraciston venigu tuj.,...... .kiel eble plej

rapide!
Ho, ĥ*atetoj, kion vi nun faras, sentaŭguloj !
Patro montru la vundon, mi helpas !
Mi ne povas, pro sangoverŝo mi mortus. Doloras, 

doloras.................................
Tion ĉi la maljunulo apenaŭ povis elparoli kaj falis kvazaŭe 

mortinta ・
Jen, kuracisto alvenis kaj, por ekzameni la vundon, demetis 

la manon de la pugn〇.

Kia surprizo! Verda raneto, kiu suferigis lin eksaltis de 
sur Ia pugno de ĝemant〇.

Granda ridego de Fkuracisto eksprodis ĉe malpura ĉambro 
kaj antaŭ sentema maljunulo senforte kaj devige ridetis—sed 
lia filo ankoraŭ restis muta pro rea surprizo・

Dankinte kuraciston, la maljunulo resanigita ree forlasis 
al riverbordo sian hejmon, kun mallaŭta kantet〇・

Oni aŭdis ĝojplenan blekegon de Fĉevalo.
Originale de Hidetaro・
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NOTOJ.1
de T、Ajsalca,

Societo " Ligo de Nacioj." La plano por organizi en 
Japanujo socie ton u Ligo de Nacioj" prenis sur sin difinitan 
formon, gia sidejo estas lokita en Tokio-Komerca Cambro, 
kaj gia regularo konsistanta el la deksep artikoloj Jus estas 
ellaborita kaj aprovita de la fondintoj ĉe ilia lasta konferenco.

Barono Eiici Ŝibusaŭa, kiu estas eminenta gvidanto de 
la komerca rondo en Japanujo kaj eksprezidanto de Tokio- 
Komerca Cambro, estas oficiale nomita kiel prezidanto de 
la societo kaj Barono Joŝiro Sakatani, doktoro de jurscienco, 
kiu eslas fame konata gvidanto de sociaj aferoj en nia lando 
kaj eksurbestro de Tokio, ankaŭ same estas nomita kiel 
vicprezidant 〇.

Laŭ la regularo, la societo celas la efektivi gadon de la 
principoj, kiuj estas bazo de la "Ligo de Nacioj," kaj por 
ĉi tiu celo gi entreprenos la jenajn: —

Ie, Esplorado de temoj koncernantaj al la " Ligo de 
Nacioj.”

2e, Arango de publikaj lekcioj, same kiel eldonado de 
presaĵoj ・

3e, Starigo de interligo kun japanaj kaj eksterlandaj 
korporacioj publike organizitaj kun similaj celoj・

4e, Sendo je reprezentanto al ciuspeca konferenco internacia, 
kiu estos aranĝota alilande・

5e, Entrepreno de aliaj diversaj aferoj opinio laj esti 
pravaj de la konsilan taro.

Estas raportite, ke iuj ajn japanoj estos akceptitaj kiel la 
membro de la societo, kiam ili estos enkondukitaj de pli ol 
du membroj, kaj ke eĉ eksterlandanoj sinturnontaj estos 
same akcept让aj kiel la membroj ・
La unua de Majo. De Jŭai-Kai kaj aliaj dekkvar
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laboristaj sindikatoj en Tokio, la unua de Majo, la unua 
labora festo en la historio de Japanlando, estis festita Ĉe 
Ueno park〇.

Membroj de la Juai-Kai kolek tigis ĉe la parko de frua mateno, 
kaj ili estis neŝanceleble- kunig辻aj de la aliaj, ĝis tiam, kiam 
la parolado komenciĝis, nombro de la kolektiĝintaj laboristoj 
jam plimultiĝis ĝis preskaŭ kvinmi!・ Izoligaj standardoj, 
sur kiuj estas montre skribitaj diversaj epigrafoj, flirtadis de 
la vento ĉi tie kaj tie inter la amasoj・

Sro Buivi Suzuki, la prezidanto de la Juai-Kai, faris 
malferman paroladeton, kaj sekve la reprezentantoj de la 
diversaj sindikatoj paroladi s. Post la paroladoj la jenaj 
rezolucioj estis akceptitaj unuvoĉe kaj unuanime:

lej Ke oni devos akceli abolicion de la deksepa artikolo 
el la polica regularo por socia ordo.

2e, Ke provizo devos esti preta por stariĝo kontraŭ la 
senlaboreco kaŭzota de la paniko ekonomia en nuntempo.

3e, Ke minimuma salajro devos esti konfirm让a; ankaŭ 
pri ok hora laboro por unutag〇・

Estis postulitaj la tuja malokupigado de la japana armeeto 
en Siberio kaj la abolicio aŭ almenaŭ modifo de la estanta 
cenzura regularo, sed por la ambaŭaj traktaĵoj, nenia 
rezolucio estis adoptitaj・

Okazis kelke da interfrapego kun policanoj en la kvartalo 
Kanda, sed ĝenerale la amasoj estis bonordaj kaj disiĝis 
kviete ĉirkaŭ la kvinan horon sen t rudo de la polic 〇・

Rina. (1) Jŭai-Kai (tio signifas 4'ami kolegon.") estas la 
plej granda kaj influa federacio laborista en Japanujo, kiu 
estis fond让a antaŭ naŭ jaroj kaj havas pli ol kvindek mil 
membrojn kaj kelkdekajn filiojn tra la land〇・

(2) En la 17a artikolo el la polica regularo, oni estas 
malpermesita instigi aliulojn por striko.
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